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Stöd för diskussion kring filmen” Förflyttning”  
 

Bakgrund 
Filmen ”Förflyttning” är inspelade av Vårdhygien Region Jönköping som ett underlag för diskussioner 
i arbetsgruppen om arbetssättet basala hygienrutiner och klädregler. Detta Stöd för diskussion kring 
filmen ’Förflyttning’ är framtaget av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i 
VGR. Varken filmen eller innehållet i diskussionsunderlaget utgör ett facit om rätt eller fel då 
riskbedömningar kan skilja sig mellan olika verksamheter. 

Materialet är avsett att användas av enhetschefer i förbättringsarbetet.  

 
Förslag på upplägg: 
Titta på filmen tillsammans.  

Titta på filmen igen och uppmana medarbetarna att samtidigt fylla i observation av följsamhet till 
basala hygienrutiner individuellt utifrån vad som visas i filmen. 

Finns tid så be medarbetarna att i diskutera sina svar i grupper med 2–3/grupp. 

Diskutera filmen i storgrupp och reflektera. Som stöd se Underlag för diskussion nedan.  

 
Underlag för diskussion kring filmen ”Förflyttning”  
Angivna tider i texten kan användas för att se var in i filmen kommentaren hänvisar till.  

Korrekt utförd handdesinfektion före vårdtagarnära arbete  
Nej!  
Handdesinfektion ska göras innan vårdtagarnära arbete. Detta är aktuellt när omvårdnadspersonalen 
kommer in i lägenheten. Dessutom ska handdesinfektion utföras innan användning av handskar. Ett 
observandum är att omvårdnadspersonalen tar i tygstycket som hänger som skydd för handskarna 
utan att ha spritat händerna först.  
Tid 00.17, borde ha spritat händerna. 

Korrekt utförd handdesinfektion efter vårdtagarnära arbete   
Nej! 
Handdesinfektion ska göras efter vårdtagarnära arbete, i detta fall aktuellt då omvårdspersonalen 
just avslutat sitt vårdatagarnära arbete vid tiden 01:00. Dessutom ska handdesinfektion utföras efter 
användning av handskar. Vid tiden 01.11 görs dock en riktig handdesinfektion enligt rutin då 
omvårdnadspersonalen lämnar vårdtagarens lägenhet.  

Korrekt användning av handskar dvs vid kontakt med/eller risk för kontakt med kroppsvätskor  
Nej!  
Utifrån riskbedömning i aktuell situation ska handskar inte användas. Det är olämpligt att använda 
handskar i de moment som visas i filmen eftersom omvårdnadspersonalen inte är i kontakt med 
kroppsvätskor och användning av handskar ökar istället risken för handskspridd smitta.  
Tid 00.28 och 00.47 Momenten kräver inte handskar. 
Tid 00.59 Felaktig användning av handskar, stoppar dem i fickan.  
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Korrekt användning av plastförkläde vid risk för att arbetsdräkten kommer i kontakt med 
kroppsvätskor 
Nej!  
Plastförkläde ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och annat biologiskt material för 
att skydda arbetskläderna. Vid tiden 00.47 kan det, utifrån riskbedömning, vara aktuellt med 
plastförkläde eftersom vårdtagaren kommer direkt från sin säng där han legat en natt.  

Korrekt användning av visir, vid behov munskydd, vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet  
Ja! 
Det fanns ingen risk för stänk mot ansiktet.  

Kortärmad arbetsdräkt  
Ja! 

Utan ringar/ Utan armband/ Utan klocka  
Ja! 

Utan bandage, förband eller stödskena på händer och underarmar  
Ja! 

Kort eller uppsatt hår  
Ja! 

Korta naglar utan nagellack eller konstgjort material 
Ja! 

Övrigt: 

Tygstycket framför handskarna rekommenderas generellt inte eftersom risken är stor att personer 
hanterar det utan att ha nyspritade händer och dessutom kräver den bra tvättrutiner. 

Tajtsen som personalen bär i filmen är troligtvis inte rekommenderad arbetsdräkt enligt föreskriften 
Smittrisker AFS 2018:4. Kläder ska tas av efter arbetsdagens slut och arbetsgivaren ansvarar för att 
arbetskläder hålls åtskilda från andra kläder och tvättas i minst 60 grader. I filmen är personalens 
tajts troligtvis privata och borde istället ersättas av kläder från arbetsgivaren som ansvarar för 
tvättprocessen.  
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